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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 (Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ QUICK DESIGN: 

Η Υπηρεσία Quick Design δύναται να παρέχεται για Εξωτερικούς Χώρους ευρισκόμενους σε οποια-
δήποτε περιοχή της Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης που θα αγοράσει τη σχετική υπη-
ρεσία από οποιοδήποτε κατάστημα της Praktiker Hellas, (α) θα  παραδώσει στο κατάστημα αυτό το 
απαιτούμενο προς επεξεργασία από τον εξειδικευμένο υπάλληλο υλικό και (β) θα παραλάβει από 
το κατάστημα αυτό το υλικό που του παρέχεται στο πλαίσιο της παροχής της συγκεκριμένης υπηρε-
σίας (για το υλικό βλ. παρακάτω αναλυτικά υπό 5 και 6).  

Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται, ανάλογα με την έκταση του εκάστοτε προς διαμόρφωση Εξωτερικού 
Χώρου ως εξής: 

i. Για χώρους έως και 250 τ.μ., με την αγορά πακέτου υπηρεσίας αξίας €9,90 
ii. Για χώρους άνω των 250 τ.μ. η αξία της υπηρεσίας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

ΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ (ΣΕ Τ.Μ.) ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΕ €) 

250-500 19,80 

501-750 29,70 

751-1000 39,60 

1001-1250 49,50 

1251-1500 59,40 

1501-1750 69,30 

1751-2000 79,20 

2001-2250 89,10 

2251-2500 99 

 

(Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOTAL DESIGN. 

▪ H υπηρεσία Total Design δύναται να παρέχεται ως ακολούθως σε: 
i. Εξωτερικούς Χώρους Εντός του Νομού Αττικής, εξαιρουμένης της Περιφερειακής ε-

νότητας νήσων Αττικής, χωρίς τη χρέωση επιπλέον εξόδων μετακίνησης. 
ii. Εξωτερικούς Χώρους πλησίον του Νομού Αττικής (και πάντως όχι σε νήσους): Εξετά-

ζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους.  
iii. Εξωτερικούς Χώρους ευρισκόμενους σε απόσταση έως και τριάντα (30 km) χιλιόμε-

τρα από τα καταστήματα Praktiker Hellas,οι οποίοι βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονί-
κης και Χαλκιδικής, στη νήσο Ρόδο και στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης χωρίς τη χρέωση 
επιπλέον εξόδων μετακίνησης. 

iv. Εξωτερικούς Χώρους ευρισκόμενους σε απόσταση άνω των τριάντα (30 km) χιλιομέ-
τρων από τα καταστήματα Praktiker Hellas, οι οποίοι βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλο-
νίκης και Χαλκιδικής, στη νήσο Ρόδο και στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης με χρέωση ε-
ξόδων μετακίνησης σαράντα λεπτά του Ευρώ (0,40)  ανά χλμ. Ως σημείο μηδέν (0) 
για τον υπολογισμό της χρέωσης προσμετρείται το σημείο που απέχει τριάντα χλμ 
(30 km) από το κατάστημα της Praktiker Hellas και χρεώσιμη απόσταση είναι μόνο η 
απόσταση που μεσολαβεί από το προαναφερόμενο σημείο μηδέν (0) έως την κατοι-
κία του Πελάτη.  

▪ Η Υπηρεσία Total Design δεν παρέχεται σε Εξωτερικούς Χώρους ευρισκόμενους σε νησιά 
που βρίσκονται κοντά στις αναφερόμενες υπό iii, iv, περιοχές (ούτε με τη χρέωση εξόδων 
μετακίνησης ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση). 

▪ Η Υπηρεσία Total Design δύναται να παρέχεται σε Εξωτερικούς Χώρους οποιασδήποτε 
έκτασης με την αγορά πακέτου υπηρεσίας αξίας €79,90. 

▪ Ο υπολογισμός των ως άνω αποστάσεων, γίνεται με τη χρήση Google Maps.  



0000.GP - Σελ. 2 από 6 – ισχύς 06/2020 
 
 

▪ Ο πελάτης επιπλέον των εξόδων μετακίνησης καταβάλλει και την πλήρη αξία των διο-
δίων τελών, στις περιπτώσεις ii, iv. 

▪ Την πλήρη αξία των τυχόν επιπλέον εξόδων (μετακίνησης & τέλη διοδίων) στις περιπτώ-
σεις ii και iv, την καταβάλλει ο Πελάτης μαζί με την πλήρη αξία της Υπηρεσίας, εξοφλώ-
ντας τα σχετικά φορολογικά παραστατικά. 

 

(Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ VIRTUAL REALITY DESIGN. 

▪ H υπηρεσία δύναται να παρέχεται για Εξωτερικούς Χώρους ευρισκόμενους σε οποιαδή-
ποτε περιοχή της Ελλάδος, συνολικής έκτασης έως και 250 τ.μ. με την αγορά πακέτου 
υπηρεσίας αξίας €29,90, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης που θα αγοράσει τη σχε-
τική υπηρεσία από τα καταστήματα της Praktiker Hellas,  όπου αυτή παρέχεται, (α) θα  
παραδώσει στο κατάστημα αυτό το απαιτούμενο προς επεξεργασία από τον εξειδικευ-
μένο υπάλληλο υλικό και (β) θα παραλάβει από το κατάστημα αυτό το υλικό που του 
παρέχεται στο πλαίσιο της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

 

1. Η παραλαβή και υπογραφή των γενικών όρων της συναλλαγής από τον Πελάτη αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας. 

2. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές των πακέτων υπηρεσίας. 
3. Δεν γίνονται δεκτές ανταλλαγές των πακέτων υπηρεσίας ή συνδυασμός τους με άλλες προσφορές 

της Praktiker Hellas ή με χρήματα.  


